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Žirafímu mláděti se podařilo 
prvních pár vratkých krůčků, 
ale bylo na dlouhých nohách 
tak nejisté, až to vypadalo, že 
se zřítí na zem! Všichni se 
rozesmáli – což rozesmálo 
i Kubíka…





Rošťácká žirafa



Se zvláštním poděkováním Natalii Dohertyové
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Kapitola jedna
Nové mládě

Ema Parkerová běžela po cihlovém 
chodníku Záchranné zoo s obrovským 
úsměvem na tváři. „Mami!“ vykřikla 
a zběsile zamávala rukama. „Mami, víš, 
co je nového?“

Lucy Parkerová vystrčila hlavu ze dveří 
zdejší nemocnice, ve které to dopoledne 
pracovala. „Tady jsem, Emo! Co se děje?“ 
zeptala se.
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„Jde o Julču!“ vykřikla Ema 
nadšeně. „Každou chvíli 

se jí narodí mládě!“
„To je báječná 
zpráva,“ 

usmála se Lucy. 
„Počkej tady, 

Emo – za minutku 
jsem u tebe.“
Ema vzrušeně 

poskakovala na 
chodníku před 

nemocnicí 
a čekala, až 

si maminka 
rychle sbalí 

věci, které by 
mohla potřebovat, kdyby 

musela s porodem nového mláděte – malé 
žirafy – pomoct.

Ema nebyla v zoo pouhá návštěvnice. 
Ve skutečnosti tady žila! Její prastrýček 
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Horác Záchrannou zoo kdysi dávno založil 
jako nový domov pro všechna ztracená, 
ohrožená nebo nemocná zvířata. Emina 
maminka tu pracovala jako veterinářka 
a bydlely s Emou v útulném domku na 
kraji zoologické zahrady.

Ema svůj úžasný domov zbožňovala 
a nejvíc ze všeho se jí líbilo, když do něj 
přišlo nové zvíře.

Žirafa Julča čekala svého prvního 
potomka a Ema se nemohla dočkat, až se 
mládě narodí. I všechna ostatní zvířata 
v zoo se na něj těšila!

„Jsem připravená, můžeme vyrazit,“ 
oznámila Lucy, když vyšla z nemocnice, 
a přes rameno jí visela velká brašna plná 
speciálního náčiní a léků.

Společně se rozběhly po chodníku, 
kolem vlků a ledních medvědů. Když 
míjely vietnamská prasátka, jedno z nich 
prostrčilo rypáček mezerou v plotě 
a zachrochtalo. „Ano, každou chvíli 
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se narodí žirafí mládě!“ zašeptala Ema, 
která zůstala trochu pozadu, aby ji 
maminka neslyšela. „Jakmile se něco 
dozvím, dám vám vědět, Polly.“

Na Emě nebylo zvláštní jen to, že 
bydlela v Záchranné zoo. Měla totiž 
velice neobvyklý dar – dokázala mluvit 
se zvířaty! Díky tomu bylo její dětství 
v zoologické zahradě mnohem zábavnější – 


